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 2202 אוקטובר סוףב שתחל ,בתשפ" הלימודים לשנת ערב קולנוע קורסי על מידע להלן

 היכנסל היכולת או הזמן להם שאין מיל מענה לתת ועדונ במנשר ערבה לימודי :כללי

 הגישה את רוצים עדיין ךא – היום משךב בשבוע מיםי 3 לש לאהמ ימודיםל למערכת

 .'מנשר' של ומקצועית העניינית

 לאלה - ובניקוד רמהב באינטנסיביות, תוכנם,ב וויםש רבע לימודיב נלמדיםה הקורסים

 נ"ז להם וכרוי המלא למסלול לשהוכ בשלב יעברוש טודנטיםס מלא.ה מסלולב הנלמדים

 לרמתם. תאםבה היום בלימודי שולבוי והם ערבה בלימודי שצברו

 להירשם להקדים מומלץ ולכן וגבל,מ קורס לכל מקומותה מספר - לב שימו

 7090-688-03 מזכירות:ל בטלפון להירשם ניתן

 במייל הערב( לימודי רכזת) ידעיה לרונית לפנות ניתן מספק, אינו המזכירות הסבר אם

- ronitye@minshar.org.il  תשובות. עם אליכם תחזור והיא טלפון, מספר ולהשאיר 

 הלימודים ילתתח עד להשתנות כוליםי המרצים שיבוץו הלימוד ימי – לב שימו

 :לקית!!!(ח מאוד )רשימה מנשר'' לקולנוע מחלקהב מצטיינים בוגרים

 

 

 

 הקורסים:

 מפגשים 26 ש"ש, 3 – תסריט יסודות

 

 )עגולה מויותד סוגי משנה, מויותד גיבור, מותד ולנועי,ק יפורס ספריםמ יצדכ :א סמ'

 יניהן.ב המתח את בונים וכיצד מויותד ומאפיינים עצביםמ כיצד יבור(,ג ואנטי יבורג ושטוחה,

 מהו סרט,ב תפקידו ומה מחולל אורעמ מהו ותו,א מעוררים איךו קולנועי ליקטקונפ מהו

 אותה. ממקמים איפהו בסרט הפעולה דתפקי

 זה מה אינפורמציה, עביריםמ כיצד ריט.תס עזרתהב וניםב כיצדו קולנועיתה שפהה ב': סמ'

 הםמ וספציפיות, ונטקסטק הזרה, קולנועיות, טאפורותמ ותו,א יישמיםמ איךו סבטקסט

 אומרים איך דיאלוג, כותבים יךא הכלל. מן היוצאיםו הכללים הםמ תעשה, אלו עשה החוקים

 להראות. בלי םמראי איך לדבר, בלי

 זאת מיישמים כיצדו סוף( אמצע, התחלה,) וחלקיו עלילהה מבנה תסריט,ב רבדים - ןכ כמו

 קצר. לסרט בתסריט

 ע"ממ חיוב אין הרשמה. מיד כולל ₪ 3,200 :הקורס מחיר

 18:30-21:00 השעות יןב חמישי ימי :מועד

 .2022 אוקטובר סוף :הקורס פתיחת תאריך

 זוכה פרס אופיר.   – מנחה: עומר תדמור
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כתב את סרט הטלוויזיה "לילה ללא לולה", אשר עוקב אחר מספר התרחשויות דרמטיות 
מפתיעות, שנוצרות עקב התאבדותה של דמותה של לולה. כתב את התסריט לסרטה של 

ה, שמחה, תסביכים, שבת-, "מוכרחים להיות שמח", אשר עוקב אחר משפחה רבתג'ולי שלז
מנסה לאחדה בתוכנית מציאות, שזכה להצלחה רבה, בארץ ובחו"ל, וזכה בשלושה פרסי 

אוסקר ישראלי. באותה שנה כתב מספר פרקים משמעותי בסדרת הטלוויזיה עטורת 
ובהם כיכבו אסי דיין ומירב גרובר.  "בטיפול", אותם ביים אורי סיון, 3השבחים של הוט 

הפרקים בהם עסק עקבו אחר משפחתו וחייו האישיים של ראובן הפסיכולוג. ואת התסריט 
, המבוססת על ספרו של אורי 3יה "בסימן ונוס", גם כן עבור ערוץ הוט סדרת הטלוויז-למיני

וד נמצא חשוד ברצח אדלמן, ועוקבת אחר ג'וב נוימן, כוכב אשר עובר תהליך גילוי עצמי, בע
 חברתו.

 םמפגשי 26 ש"ש, 3   בפרמייר( ועריכה ולנועק צילום )+ ולנועק בימוי יסודות

 רקע הבמאי בונה יצדכ - קולנועיה ובסיפור שפהב המרחבו מקוםה שאלתב עסוקי א' סמ'

 ומשמעות. התנהגות דפוסי ויכתיב והמרחב מקוםה כיצד כדומה,ו היסטורי יולוגי,סוצ תרבותי,

 בחירה דמות, לש הזמן נקודת בחירה – בדמות טיפולל בסיסיותה גישותב עסוקי ב' סמ'

 קולנועית. דמותל להפוך שלה היכולתו לסביבה דמותה בין הקשר

 התבוננות, יזואלית,ו שפה מהי בזמן,ו בחלל ימושש מיזנסצנה, וט,ש ריים,פ נושאים:

 אמירה. פרשנות,

 עיקריה ובחלקם ם;מסרטי וגמאותד ולנוע,ק מויבי לע קצרות הרצאות יכילו השיעורים

 בבית. שיבוצעו בימוי רגילית על ומשובים הערכות

 אביזרים מצלמות, ולתפע טכניים: יעוריש 3-2 לבוישו קורסה במהלך – קולנוע צילום

 מיוחד. מרצה ע"י ותאורה,

 יר.פרמי ההעריכ בתוכנת טכניים יעוריש 4-3 שולבוי הקורס מהלךב – קולנוע עריכת

 ע"מ.מ חיוב אין הרשמה. מיד כולל ₪ 5,000 :הקורס מחיר

 18:30-21:00 השעות בין שלישי ימי :הקורס מועד

 .2022 אוקטובר וףס :הקורס פתיחת תאריך

 במאי ותסריטאי קולנוע.  - ארז תדמורמנחה: 

, בשיתוף עם גיא נתיב(. פרסים והשתתפויות בפסטיבלים רבים. 'סיפור 13'הבן של אלוהים' )
(. הסרט 07לילתי בשיתוף גיא נתיב, ם. 'זרים' )ע-( הסרט הפותח של פסטיבל י11גדול' )

(. בוגר קמרה 06(. 'אצלי הכל בסדר' )דוקומנטרי על ג'וזי כף, 04הקצר 'זרים' זכה בסאנדנס )
01. 
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 אשר בן הגר של הגמר רטס 'משעולים', של הסט על

  

 מפגשים 26 ש"ש, 3 – אוויד( תוכנת) בקולנוע קצועיתמ עריכת יסודות

 חלונות, כלים, בוצותק בסיסי, ממשק רויקט,פ הקמת טכני:ה יסודה וויד,א וכנתת :א' סמ'

 וסיקוונס, רקט סגמנטים, קודים, ותרות,כ קוד, טיים

 אפקטים, בע,צ תיקוני יאלוג,ד על בודהע עריכה,ב אונדס ליניארית, ולא  ליניארית עריכה

 ויצוא. כיווץ המרות, פורמטים,

 וביקורת. גולתר הדגמות, – בכיתה העבודה עיקר

 ובדמויות. מקוםב בזמן, לטיפול ונותש גישות ריכה,ע וסכמותמ רעיוני:ה יסודה :ב' סמ'

 ובעריכה בכלל קולנועב וז'אנרים קופותת קה,ומוזי קול וקפיצות, יםחיתוכ מונטאז', המשכיות,

 בפרט.

 ע"מ.מ חיוב אין הרשמה. מיד כולל ₪ 4,800 :הקורס מחיר

 הפרויקט את לשאת כדי ₪( 004 -כ עלות) נייד יסקד בהארד להצטייד המשתתפים על

 שלהם.

 18:30-21:00 השעות בין שוןרא ימי :הקורס מועד

 2022 אוקטובר וףס :הקורס פתיחת תאריך

 בערב יהיה 'מנשר' מטעם מתרגל) השיעור שעותל מעבר רגולת גם חייבמ הקורס - תרגול

 נוסף(.

 

 

 לילה'. לי 'אתל הקלעים אחורימ ימוי:ב רטים.ס עורכתו במאית, מוסט רותם :א' סמ' מנחה

 2013 'מנשר' בוגרת ה,בטלוויזי עורכת (,2015)

 קורס נחתמ .2013 נשרמ רתבוג (.2014) ילה'ל לי 'את ורכתע .הוכמן שירה :ב' סמ' מנחה

 יום. בלימודי ליין און תוכנות
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 מפגשים 26 ש"ש, 3 – למתקדמים עלילתי בימוי

 שחקנים דרכתה סגנון, בניית תון,נ טקסט תוחני במאי:ה עבודתב תמקדת הקורס תוכנית

 הקולנועית. השפה והעמקת

 צרים.ק סרטים של הפקה ובתח תהיה הקורס במסגרת

 השפה חיפושו חקירה צרים,ק רטיםס הכנתל מעבדהו ממהח תהווה ערב מתקדמים קבוצת

 תרגילים לע המשכית עבודה דורשתה מעשית סדנהב דוברמ סטודנט/ית.ה לש הקולנועית

  השנה. בסוף שמעותימ גמר סרט פקתוה השנה לאורך

 שיוצאת ימויב עבודת נתון, תסריט פיל עבודה דולים:ג תרגילים רבעהא יהיו סהקור במשך

 סרט וכן גדול יפורס של רובד בתוכו מחזיקה קטן יפורס שבל רגילת רמטי,ד מחוללכ סקולמפ

 דק'. 10 של באורך שנה סוף

 הכיתה בפני ולהציגה ידוע מאיב על תחקיר בודתע לעשות טודנטס כל דרשי כן כמו

 רשמה.ה דמי כולל ₪ 5,300 הקורס: מחיר

 18:30-21:00 השעות בין ישישל ימי :הקורס מועד

 2022 אוקטובר וףס :הקורס פתיחת תאריך

 

 מפגשים 26 "ש,ש 3 – למתקדמים תסריט

 חמישה לתרגיל הכנות – דמויותה גדרתה ה.אימפרוביזצי - פרוטגוניסטו נטגוניסטא לע חזרה

 למסע, יציאה-בירהש-שגרה ונפליקטק סוגי ונפליקט,ק תרה,ה סצנתו חוללתמ צנהס שוטים.

 ריבוי דמויות, ריבוי מבנה, טיאנ בתסריט, רמיםז הדמויות, קתהעמ שולט.ה רעיוןה קלישאה,

 רטיסיות,כ עם בודהע טריטמנט.ל יינר,ל וואןל סינופסיס,ל מעברה רעיונות, גיבוש סיפורים,

 וביוגרפיה, רופילפ פסיכולוגי, ניתוח חקיר,ת פעולות, רךד וא יאלוגיםד רךד מויותד אפיון

 מסע סוף לוקיישן, שנה,מ דמויות אווירה, קסט,ט סאב ך/חסך,רצון/צור נימי,פ ולמ חיצוני

 מחדש. ואיזון

 היפוך המספר, ימ - המבט קודתנ בדיקת טריטמנט?ל ביחס ומדע ואה איך – ראשון דראפט

 .וכו' מספרים שני המבט, נקודת

 ז'אנרים. לעבור האפשרות הצופה, לוש הדמות לש ותחושה גשר מייצרים איך – שני דראפט

 הרשמה. דמי וללכ ₪ 3,300 הקורס: מחיר

 18:30-21:00 השעות בין יעירב ימי הקורס: מועד

 2022 אוקטובר וףס הקורס: פתיחת יךתאר

 אשר לולה", ללא "לילה הטלוויזיה סרט את כתב אופיר. פרס זוכה–   תדמור עומר מנחה:

 של דמותה של התאבדותה עקב שנוצרות מפתיעות, דרמטיות התרחשויות מספר אחר עוקב

 אחר עוקב אשר שמח", להיות "מוכרחים שלז, ג'ולי של לסרטה התסריט את כתב לולה.

 להצלחה שזכה מציאות, בתוכנית לאחדה מנסה שמחה, שבתה, תסביכים,-רבת משפחה

 פרקים מספר כתב שנה באותה ישראלי. אוסקר פרסי בשלושה וזכה ,ובחו"ל בארץ רבה,

 סיון, אורי ביים אותם "בטיפול", 3 הוט של השבחים עטורת הטלוויזיה בסדרת משמעותי

 של האישיים וחייו משפחתו אחר עקבו עסק בהם הפרקים גרובר. ומירב דיין אסי כיכבו ובהם

 הוט ערוץ עבור כן גם ונוס", "בסימן טלוויזיהה סדרת-למיני התסריט ואת הפסיכולוג. ראובן
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 גילוי תהליך עובר אשר כוכב נוימן, ג'וב אחר ועוקבת אדלמן, אורי של ספרו על המבוססת ,3

 .חברתו ברצח חשוד נמצא בעוד עצמי,

 

 שינויים *ייתכנו

 מנשר תקנון

 

 הקשורים הנושאים בכל מכללהה מדיניות תא ומפרט גדירמ מנשר'' אתרב ופיעמ התקנון

 הלימודים. הלך(במ או )לפני יטולב של מקרהב כספיים החזריםו הרשמה ללימודים,

 טלפונית. נעשה התשלום אם םג - קורסה עבור ראשוןה התשלום רגעמ מחייב התקנון

  

 אביב. תל ,18 חכמי דוד :כתובתנו

 מנשר מזכירות

7090-688-03 

 
  

  

http://www.minshar.org.il/minshar/regulations
https://www.facebook.com/Minshar-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%A8-112292848788500/
https://www.instagram.com/minsharforart/
http://www.minshar.org.il/

